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Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 sierpnia 2018 r. 

 
 

W związku z wpłynięciem wniosku o udostępnienie informacji publicznej w dniu 10 sierpnia 2018 r., Zarząd 

Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uprzejmie informuje, zachowując numerację z poszczególnych 

załączników: 

 

Znak sprawy: KMR/91/2018 

Ad.1.2.3. 

Przywołane we wniosku pismo znak JRP.4.1.2018 dotyczyło odpowiedzi na wystąpienie Stowarzyszenia 

Kraków Miastem Rowerów  znak sprawy KMR/25/2017. W niniejszej odpowiedzi Zarząd Infrastruktury Komunalnej 

i Transportu w Krakowie informował, że ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Zakopiańskiej obejmowała zakresem 

kontynuacje budowy ścieżki rowerowej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku 

tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny, jednakże powyższy zakres uległ korekcie ze względu na dowiązanie się 

inwestycji pn.: ”Budowa Trasy Łagiewnickiej”. W związku z powyższym został skrócony zakres jego realizacji przez 

ZIKiT, niemniej jednak zostanie on wykonany w ramach inwestycji Spółki Trasa Łagiewnicka. Ponadto nadmienić 

należy, iż nie wnioskowano o realizację odcinka dogi dla rowerów od ul. Ludwisarzy do Borku Fałęckiego. 

 

Znak sprawy: KMR/17/2018/3/2/ oraz KMR/17/2018/5 

W załączeniu przedłożono skan projektu stałej organizacji ruchu pn. „Montaż ozdobnych słupków blokujących 

w rejonie budynku przy ulicy Wiślnej 1” o numerze TZ.6101.2.346.2018 z dnia 4.05.2018r.  

 

Znak sprawy: KMR/33/2018/5 

Ad.1. 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że nie prowadzi w formie listy 

wniosków dotyczących projektów planowanych do zlecenia. Każdy pracownik indywidualnie otrzymuje wnioski 

zgodnie z ich chronologią wpływu do ZIKiT, a następnie przekazuje na dalszym etapie procedowania osobie 

odpowiedzialnej za bezpośrednie zlecenie wykonawcy tj. HLD TRAFFIC, odpowiedzialnemu za opracowanie 

projektów.  



 

Ad.2. 

Ponadto nadmienić należy, iż ZIKiT także nie prowadzi w formie listy wniosków które zostały zrealizowane. 

Jednocześnie w odniesieniu do kwestii projektów już opracowanych przez firmę HLD, tut. Jednostka informuje,  

że z uwagi na ilość oraz objętość przedmiotowych projektów brak jest możliwości przesłania ich w formie 

elektronicznej. Wszystkie projekty opracowane przez firmę HLD i zrealizowane są dostępne do wglądu w siedzibie 

Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na os. Złotej Jesieni 14 od poniedziałku do piątku  

w godz. 7.30-15.30.  

 

Znak sprawy: KMR/47/2018/3 

Zgodnie z najlepszą wiedzą pracowników Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 

wszystkie przejazdy dla rowerów w Krakowie były wyznaczane na połączeniu infrastruktury rowerowej lub innej,  

po której zgodnie z prawem mógł poruszać się rowerzysta. W wymienionych w piśmie przykładach - pod Bagatelą, 

przez ul. Borsuczą i ul. Brożka spełniony jest wspomniany warunek. Natomiast w przypadku wnioskowanego miejsca, 

przejazd dla rowerów łączyłby dwa chodniki, po których nie wolno poruszać się rowerem. W związku z powyższym, 

ZIKiT podtrzymuje swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.  

 

Jednocześnie nadmienić należy, iż niniejsze pismo przekazane jest w postaci pliku w formacie PDF, który 

skonwertowany został za pomocą pakietu MS Office. W celu uzyskania dokumentu łatwego do odczytania w formie 

tekstu otwartego jest możliwa konwersja dokumentu PDF na format DOC otwierając go w programie MS Word  

w wersji, co najmniej 2013. 

Ponadto, na serwerze FTP udostępniony został projekt stałej organizacji ruchu pn. „Montaż ozdobnych słupków 

blokujących w rejonie budynku przy ulicy Wiślnej 1” o numerze TZ.6101.2.346.2018 z dnia 4.05.2018r.  

W celu odczytania należy wpisać odpowiednio następujące dane:  

• host:  

• login: no2  

• hasło:  

           Powyższy załącznik będzie przechowywany na serwerze FTP przez 14 dni, do dnia 4 września 2018 r.   

 

 

 
  

 Z up. DYREKTORA ZIKiT 

 Michał Gołębiowski 

 Kierownik 

 Działu Organizacji i Nadzoru 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1 x Adresat  

1 x aa NO 

 
W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany w 

prawym górnym rogu pierwszej strony 




